Η
Συριακή
γενοκτονία,
η
ρωσική προπαγάνδα και το…ΚΚΕ
Ο πόλεμος στη Συρία ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια όταν, κατά
κάποιον τρόπο, δημιουργήθηκε αυθόρμητα ένα αντιδικτατορικό
κίνημα κατά του Άσαντ που αντέγραψε την Αραβική άνοιξη
Αιγύπτου, Τυνησίας και Λιβύης που είχε προηγηθεί.
Κατά πρώτον είναι σαφέστατα αναφαίρετο δικαίωμα κάθε λαού να
κάνει έναν αντιδικτατορικό αγώνα, ωστόσο η προπαγάνδα των
υποστηρικτών του Άσαντ και όλων των αντιδυτικών και
φιλοπουτινικών λέει πως τους αντικαθεστωτικούς τους
υποκίνησαν οι Αμερικανοί ή γενικά η δύση και άρα αυτή φταίει
για τον πόλεμο. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν μπορεί να στέκει
διότι τότε θα είχε υπάρξει σίγουρα, μέσα σε αυτά επτά
χρόνια, κάποια στρατιωτική επέμβαση ή στρατιωτική βοήθεια
της δύσης ή του ΝΑΤΟ προς τους εξεγερμένους. Η μοναδική
βοήθεια που έχουν δώσει μέχρι τώρα οι Αμερικανοί είναι
μονάχα η εκπαίδευση ορισμένων από τους αντικαθεστωτικούς…
Η δύση λοιπόν όχι μόνο δεν υποκίνησε αλλά ανέχθηκε με
απάθεια τον επταετή ανελέητο πόλεμο όπου ο χασάπης Άσαντ
δημιούργησε εκατόμβες νεκρών αμάχων προκειμένου να
διατηρήσει την εξουσία του. 350.000 νεκροί (θα μπορούσε να
ήταν και μια ολόκληρη μικρή χώρα) μέσα σε επτά χρόνια είναι
ο απολογισμός, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων προέκυψαν από
τα καθεστωτικά χτυπήματα του Άσαντ, δείγμα του πόσο μπορεί
να αποκτηνωθεί και τι τρομερά πράγματα μπορεί να διαπράξει
ένας άνθρωπος σαν αυτόν προκειμένου να μη χάσει την
εξουσία. Και φυσικά οι περισσότεροι από αυτούς τους αμάχους
δεν ήταν αυτό που λέμε παράπλευρες απώλειες, αλλά εσκεμμένα
χτυπήματα εναντίον τους αφού αυτή η εσκεμμένη σφαγή αμάχων
είναι μια κτηνώδης πολεμική συνταγή επίδειξης δύναμης και
κατατρομοκράτησης !
Κάποια στιγμή, προκειμένου ο Άσαντ να τα βγάλει πέρα με τους

αντιφρονούντες, κάλεσε στο πλευρό του τη Ρωσία του Πούτιν,
την πιο ανερχόμενη και αδίστακτη φασιστική υπερδύναμη που
παλεύει με κάθε μέσο για παγκόσμια κυριαρχία, οπότε η
Συριακή γενοκτονία συνεχίστηκε και με Ρωσική συμμετοχή
(καθώς δεν λείπει ποτέ ο Μάρτης απ’τη Σαρακοστή..).
Η τυφλή δύση
λοιπόν όχι μόνο δεν αντέδρασε σε αυτό αλλά και τάχθηκε και
υπέρ της συμμετοχής της Ρωσίας στον Συριακό πόλεμο στο όνομα
της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και τώρα αυτό το έγκλημα
το βρίσκει μπροστά της ! Βλέπετε ο αδίστακτος Άσαντ είχε
φροντίσει και για αυτό…
Πως ; Πολύ απλά βοήθησε τους κανιβάλους τζιχαντιστές του
ISIS, τους εξόπλισε με Συριακά όπλα και τους άφησε
ανενόχλητους να καταλάβουν μέρη της Συρίας ! Αυτή η κίνηση
στην ουσία του έδωσε το επιχείρημα να λέει ότι πολεμάει
τρομοκράτες κι’ενώ αυτός χτυπούσε αλύπητα μόνο τη μετριοπαθή
δημοκρατική αντιπολίτευση της Συρίας. Το κυριότερο που βγήκε
όμως από αυτήν την κίνηση είναι ότι έτσι ο Άσαντ βρήκε την
αφορμή να καλέσει τη Ρωσία στον πόλεμο, με πρόσχημα την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας !
Τρανή απόδειξη γι’αυτό είναι ότι Άσαντ και Ρωσία δεν
χτύπησαν παρά ελάχιστα τους τζιχαντιστές του ISIS και αυτό
μόνο όταν αυτοί ήταν στα τελευταία τους και μάλιστα αφού οι
Αμερικανοί και άλλοι δυτικοί ήταν αυτοί που ουσιαστικά
έφεραν εις πέρας τη δουλειά της εξόντωσής τους ! Μπορείτε να
δείτε και παλιότερα άρθρα μας όπου τεκμηριώναμε τη σύνδεση
Ρωσίας και Άσαντ με τον ISIS…
http://taairetika.blogspot.gr/2017/01/isis.html
http://taairetika.blogspot.gr/2017/12/isis.html
Και όμως η κατευθυνόμενη προπαγάνδα των φιλοπουτινικών και
φιλοάσαντ λέει ότι ο…δημοκράτης Άσαντ χτυπάει τον ISIS τον
οποίον μάλιστα υποτίθεται πως έφτιαξαν οι Αμερικανοί ! Και

αυτά μάλιστα έφτασε σε σημείο να τα ισχυρίζεται προεκλογικά
και ο Τραμπ, ο άνθρωπος που θυμίζω πως βγήκε πρόεδρος των
ΗΠΑ με τις πλάτες του Πούτιν ! Σήμερα που ο ISIS είναι
ουσιαστικά νεκρός αυτόν τον προβοκατόρικο ρόλο παίζει η
ισλαμοφασιστική Αλ Νούσρα (παρακλάδι της Αλ Κάιντα) που έχει
στρατοπεδεύσει σε περιοχές που βρίσκονται Σύριοι
αντικαθεστωτικοί και τους προβοκάρει με τον ίδιο τρόπο…
Σήμερα λοιπόν, μετά από επτά ολόκληρα χρόνια εμφυλίου, είναι
η πρώτη φορά που η δύση δείχνει κάποιο σχετικό δείγμα ότι
ξυπνάει από το λήθαργο της και συνειδητοποιεί το τι τραγικά
διαπράττουν στη Συρία οι Ρώσοι νεοχιτλερικοί και ο σύμμαχος
τους Άσαντ. Η αφορμή δόθηκε από τα χημικά που φέρεται να
εξαπέλυσε το καθεστώς Άσαντ κατά αντιφρονούντων και αμάχων
στην πόλη Ντούμα- και που μάλιστα είναι η δεύτερη φορά μέσα
σε δύο χρόνιαπου το κάνει μέσα στη Συρία-προκειμένου να
εκκαθαρίσει και τους τελευταίους θύλακες αντιφρονούντων.
Και μπορεί οι έρευνες για τα χημικά στη Ντούμα τυπικά να μην
έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, αλλά ακόμη και η Ρωσία φαίνεται
πλέον να παραδέχεται ότι έπεσαν (άλλωστε υπάρχουν και
αποδεικτικά βίντεο) , μετά τα αρχικά της ψεύδη πως δεν έγινε
τίποτα και πως το σκηνοθέτησαν οι Άγγλοι, με τη διαφορά ότι
τώρα λέει πως ήταν προβοκάτσια των αντικαθεστωτικών !
Αυτός ο ισχυρισμός είναι εξωφρενικός και γιατί ο Άσαντ το
έχει ξανακάνει αλλά και γιατί τα χημικά μπορεί να τα ρίξει
όποιος έχει μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη και μεγαλύτερο
εδαφικό έλεγχο σε μια περιοχή και σίγουρα αυτοί δεν είναι
οι αντικαθεστωτικοί αλλά ο Άσαντ και η Ρωσία…Επιπλέον με
ποια λογική μπορούμε να πιστέψουμε ότι ένας αιμοσταγής
δικτάτορας που έχει σκοτώσεις τόσες χιλιάδες αμάχους μέσα
στη χώρα του, μπορεί να έχει ηθικές αναστολές στο να ρίξει
και χημικά ;
Άλλοι αναρωτιούνται γιατί ο Άσαντ να πετάξει χημικά σε έναν
πόλεμο που κερδίζει ; Αυτό το έκανε τη στιγμή που αντάρτες
στη Ντούμα έκαναν μια τακτική κίνηση υποχώρησης από τους

θύλακες που είχαν υπό τον έλεγχό τους ,καθώς δεν είχαν
ηττηθεί ολοκληρωτικά. Εκτιμούμε λοιπόν ότι τα χημικά έπεσαν
από Άσαντ και Ρωσία απλά για την κατατρομοκράτισή τους, ώστε
να μην επανέλθουν και να εγκαταλείψουν τον αγώνα τους.
Τώρα ο χθεσινός βομβαρδισμός Αμερικανών, Βρετανών και Γάλλων
έγινε πιθανότατα σε αποθήκες ή εργαστήρια χημικών όπλων,
στοχευμένα και χωρίς ανθρώπινες απώλειες και στρατηγικά δεν
ήταν κάτι το σπουδαίο. Είναι μόνο μια από τις κινήσεις που
θα έπρεπε να είχαν γίνει και μάλιστα εδώ και πολλά χρόνια
και πριν ανακατευτούν οι Ρώσοι στη χώρα. Θα λέγαμε μάλιστα
πως είναι και μια κίνηση εντυπωσιασμού με την οποία ο Τραμπ
προσπαθεί να αποτινάξει από πάνω του την ετικέτα του
ρωσόφιλου και ρωσόδουλου και μάλιστα σε μια περίοδο που
έχουν προχωρήσει πολύ οι έρευνες για τη Ρωσική ανάμειξη στις
Αμερικανικές εκλογές και στην εκλογή του…
Δεν μας πείθει όμως διότι οι βομβαρδισμοί
αυτοί έγιναν
προσεκτικά ώστε να μην πειραχθούν ούτε στο ελάχιστο Ρωσικοί
στόχοι, αλλά και γιατί δεν δείχνει διατεθειμένος να το
προχωρήσει περισσότερο με νέα χτυπήματαή κυρώσεις κατά του
Άσαντ, οπότε και μεγαλύτερη σύγκρουση με τη Ρωσία.

Φυσικά δεν είναι είδηση να σας πούμε ότι η Ελλάδα στέκεται
σε μεγάλο βαθμό στο πλευρό των γενοκτόνων, αφού δεν είναι
και η πρώτη φορά που το κάνει ! Έτσι λοιπόν η ρωσόδουλη
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. ήταν ίσως η μοναδική στην Ευρωπαϊκή

Ένωση που πήρε θέση κατά των βομβαρδισμών και ουσιαστικά
υπέρ του Άσαντ και της συνέχισης του πολέμου ! Ακόμα και ο
Θεοδωράκης από το «Ποτάμι» που δηλώνει ευρωπαϊστής δήλωσε
κάτι ακατανόητα για τις ευθύνες των Ευρωπαίων στη Συρία,
χωρίς να μιλήσει για Ρωσία και Άσαντ…
Tο πιο κατάπτυστο όλων είναι βέβαια το ΚΚΕ που στη διεθνή
του γραμμή και στη ρωσοδουλεία του είναι μια δεύτερη Χρυσή
Αυγή με κόκκινο μανδύα ! Αυτοί λοιπόν ενώ επί επτά χρόνια
όχι μόνο δεν βγάζουν λέξη για τη σφαγή αμάχων που
διαπράττεται στη Συρία, αλλά στηρίζουν ανοιχτά τον Άσαντ,
βγήκαν σήμερα και διαδήλωσαν «αντιπολεμικά» καίγοντας
σημαίες των ΗΠΑ και της Ε.Ε. και όλα αυτά για έναν
βομβαρδισμό σε αποθήκες όπλων χωρίς νεκρούς ! Το να τους
πεις λοιπόν φασίστες και ηθικά κατώτατους, λίγο θα είναι…
Το πόσο βρώμικο και ρωσόδουλο είναι το ΚΚΕ στη διεθνή γραμμή
του φαίνεται και από το γεγονός ότι σε Αίγυπτο και Τυνησία,
όπου ανατράπηκαν δυτικόφιλοι κυβερνώντες, έπαιρνε θέση υπέρ
των αντικαθεστωτικών, ενώ αντίθετα στη Λιβύη στήριξε ανοιχτά
τον σοσιαλιστή πρώην φιλοσοβιετικό Καντάφι, όπως φυσικά και
στη Συρία τον ρωσόφιλο Άσαντ.

